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 ECONOMIE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf 
of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van 
het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 
39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO- 02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door 
de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, 
zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of 
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar 
analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden 
geen scorepunten toegekend. Indien meer dan een antwoord gegeven is, worden eveneens 
geen scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het 
examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Economie BB kunnen maximaal 38 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak Economie BB is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
Voor rekenfouten worden geen punten afgetrokken. 
Wanneer echter de kandidaat bij een berekening kennelijk verzuimd heeft door schatting controle 
op het antwoord uit te oefenen, wordt voor deze fouten één punt afgetrokken tot een maximum 
van twee punten voor het geheel van de open vragen. 
 
 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 

400009-1-640c 4 

4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 

MONICA KOOPT EEN AUTO 

voorbeelden van een juist antwoord 
 autorijden spaart tijd 
 haar collega’s rijden ook in een auto 
 autorijden geeft meer privacy 

 

 

 

20.000 x € 0,05 = € 1.000 
€ 1.000 + € 960 = € 1.960 
€ 2.420 - € 1.960 = € 460 
 
• € 1.960 juist berekend 1 
• € 460 juist berekend 1  
 

Consumentenbond 
 

 
 juist onjuist 
Het navigatie- en audiosysteem is een verbruiksgoed   X 
Het navigatie- en audiosysteem is een eerste levensbehoefte  X 
 
• per juist gezet kruisje  1 
 

• 50 x € 35  = € 1.750 1 
• € 1.750 - € 1.499 = € 251 1 
 

voorbeelden van een juist antwoord 
 De consument hoeft niet onmiddellijk het hele bedrag te betalen. 
 De consument vindt sparen te lang duren. 

 

CACAOBONEN 

 

€ 10.000 - € 1.000 = € 9.000; € 9.000 / € 10.000 x 100% = 90% 
 

 1 maximumscore 1 

 2 B 

 3 maximumscore 2 

 4 maximumscore 1 

 5 maximumscore 2 

 6 maximumscore 2 

 7 maximumscore 1 

 8 A 

 9 maximumscore 1 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Score 

voorbeeld van een juiste verklaring 
Landen die nagenoeg geheel afhankelijk zijn van de opbrengst van cacaobonen hebben  
geen andere producten om dalende opbrengsten van cacaobonen op te vangen. 
 

Nederland (420.000), Duitsland (220.000) en Groot-Brittannië (180.000) samen: 820.000 ton. 
 

 

 

voorbeeld van een juiste verklaring 
 Een verklaring waaruit blijkt dat dit kan leiden tot sluiting van fabrieken in rijke landen, 

waardoor de werkgelegenheid daar daalt. 
 

 

voorbeelden van een juist antwoord 
 de prijs van chocola zal wel stijgen, want de grondstoffen worden duurder (en dat  

 wordt doorberekend in de prijs), 
of 

 de prijs van chocola zal niet stijgen, want de hogere grondstofkosten worden niet 
doorberekend om geen omzetverlies te lijden. 

 

voorbeelden van een juist antwoord 
 fabrieksarbeider in de cacaoverwerkende industrie 
 handelaar in cacao(bonen) 
 chocoladefabrikant 
 transporteurs 
 winkeliers 

 
• per juist antwoord  1 
 

BELL’ITALIA 

8 x € 100 = € 800; € 800 + € 1.500 = € 2.300 
 

voorbeeld van een juist antwoord 
 In periode 2 vallen de zomermaanden. 

 

 

• € 500 - € 319 = € 181 1 
• € 181 x 2 = € 362 1 
 

 10 maximumscore 1 

 11 maximumscore 1 

 12 A 

 13 maximumscore 1 

 14 maximumscore 1 

 15 maximumscore 2 

 16 maximumscore 1 

 17 maximumscore 1 

 18 maximumscore 2 
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Vraag Antwoord Score 

vakantiehuisje: 2 weken x € 500 =  € 1.000  
annuleringsverzekering: (€1.000/100) x 5 = € 50  
totaal € 1.000 + € 50 = € 1.050 
 
Indien drie berekeningen goed 2 
Indien twee berekeningen goed 1 
 

 

Dennis en Ingrid hebben voor hun vakantie geen vreemd geld nodig, omdat zowel in  
Duitsland als in Oostenrijk en Italië de euro het betaalmiddel is.  
 
N.B. Alleen als er na ‘geen vreemd geld nodig’ een juiste verklaring volgt, mag het  
scorepunt worden toegekend. 
 

(14 x € 50) + € 150 = € 850 
 

Dennis en Ingrid komen geld tekort. 
 

 
Begroting Dennis en Ingrid 

Onderdeel Bedrag Onderdeel Bedrag 
Vakantiebudget, vraag 16 €  2.300 Vakantiehuisje inclusief 

verzekering, vraag 19 
€ 1.050 

  Benzinekosten, vraag 20 €   275 
  Maaltijden, drankjes en 

uitstapjes, vraag 22 
€   850 

  Onvoorzien €   150 

Tekort €      25 Overschot  

Totaal € 2.325 Totaal € 2.325 

 
N.B. Er dient rekening gehouden te worden met doorwerkfouten. 
 
• Totaal uitgaven goed berekend 1 
• Tekort goed berekend 1 
 

T-SHIRT KOPEN IN NEDERLAND 

voorbeelden van een juist antwoord 
 Het T-shirt kan in Nederland zijn gemaakt, waardoor de transportkosten de prijs  

 in het buitenland duurder maken. 
 In Nederland hoeft minder indirecte belasting te worden betaald waardoor de prijs  

 lager is. 
 De productiekosten in Nederland zijn lager. 

 

 19 maximumscore 2 

 20 D 

 21 maximumscore 1 

 22 maximumscore 1 

 23 maximumscore 2 

 24 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

€ 16,90 – € 15,90 = € 1; € 1 x 3 = € 3 
 

voorbeelden van een juist antwoord 
 bewoners uit de grensstreek 
 toeristen 

 

voorbeeld van een juist antwoord 
 Voor de vestigingen in Duitsland en België werken er in Nederland mensen op  

 het hoofdkantoor, bij reclamebureaus, bij transportbedrijven enz. 
 

voorbeelden van een juist antwoord 
 Door de ligging zijn de transportkosten naar Duitsland laag. 
 Er is in Duitsland veel vraag naar Nederlandse producten.  
 Duitsland maakt gebruik van de haven van Rotterdam. 

 

 

 
 juist onjuist 
De handel tussen de deelnemende landen wordt 
bevorderd. 

X  

Tussen de deelnemende landen is er geen risico meer 
van wisselkoersveranderingen 

X  

 
• per juist gezet kruisje 1 
  
 

 25 maximumscore 1 

 26 maximumscore 1 

 27 maximumscore 1 

 28 maximumscore 1 

 29 B 

 30 maximumscore 2 
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